
keserű gyantáju, hogy nyulak ellen ez által teljesen védettnek 
tekinthető és rovarok által is a legkevésbé támadtatik meg." 

Ezekre való tekintettel Karsztunkon a korszikai fenyő a fekete 
fenyővel ma már mennyiségileg is párhuzamban alkalmaztatik s 
igy az összehasonlításra és döntésre rövid időn belől elegendő 
adattal fogunk rendelkezni. 

Addig is, amíg eldönthető lesz a kérdés, hogy a fekete fenyőt 
nagyban tenyészthetjük-e vagy helyettesítenünk kell-e s utóbbi 
esetben annak szerepét a korszikai fenyő avagy más fanem sike
resebben betöltheti-e: komoly aggodalomra nem ad okot a fekete
fenyőnek rovarok által való megtámadtatása, mert a szükséges 
óvóintézkedések a veszély csökkentésére a fanemek keverése által 
idejekorán megtétettek s ma már — a mint a fentiekből is kitű
nik — az az elv van betartva, hogy a fekete fenyő egyetlen fészek
ben sem alkalmazandó önmagában és kizárólagosan, hanem min
denütt valamely lombfával vagy olyan tűlevelűvel együtt, a melynek 
számottevő rovarellensége nincs. Ha a feketefenyöt esetleg majd 
elkerülik a káros rovarok ugy, hogy az éppen kinőhet ezek foga 
alól, ellenben a melléje ültetett más fanem vagy rosszul (nem 
szépen) nő vagy sínylődik, előhasználatnál kiszedjük ezt és tovább 
ápoljuk amazt; fordított esetben pedig az eljárást is megfor
dítjuk. 

ÍROD ÁLOMI SZEMLE. 
A m a g y a r f ö l d b i r t o k 1903. Magyarország 100 holdon 

felüli földbirtokosainak és haszonbérlőinek czimtára a mezőgazda
sági ingatlan becsértékének és a munkásviszonyok ismertetésével. 
Szerkesztették Rédei Ferencz és Elek Emi l . Budapest, 1903. Pátria 
nyomda. Ára 26 K. 

Ezen uj czimtár a birtokos és bérlő nevén kivül a község 
nevét, az utolsó postát és vasúti állomást, a birtok területét és a 
túlnyomó mivelési ágat jelöli meg. Az ingatlanok holdankinti értékét 
tárgyaló táblázatban az erdőrovatban nem a talaj értéke, hanem 
a faállomány értéke szerepel. A faállomány értéke az erdőnek 
(meg nem jelölt) kora, faneme és állapota szerint természetszerűen 
egy és ugyanazon megyében is nagyon különböző lehet, az erre 
vonatkozó adatoknak tehát csak általános tájékoztató értéket tulaj-



donithatunk. Az erdőtalaj értékére az ..erdőirtás" rovat alatt foglalt 
adatokból vonhatunk némi következtetést. Az erdő holdankinti 
értéke egyébiránt 40 és 3600 K. között, az erdőirtásé 20 és 3000 
korona között váltakozik. 

Nagy becscsel birnak a mezőgazdasági földekre és a munka
bérekre vonatkozó adatok. 

A g a n c s - a l b u m . Az 1902. évi budapesti tavaszi agancs-
kiállitás emlékére kiadta Egerváry Gyula. Ára vászonba kötve 
50 korona. 

Az 1892—1901. években díjnyertes szarvasagancsokat mutatja 
be 62 kartonlapon sikerült egyszinü kőnyomatban. A kép alatt az 
agancsra vonatkozó adatok vannak felsorolva. A képek után egy 
kimutatás következik, amely az 1884—1902. évi bőgési idényben 
Magyarországon elejtett szarvasbikákról szól. Eszerint elejtetett 
ezen idő alatt 26-os 2, 24-es 4, 22-es 16, 20-as 57, 18-as 149, 
16-os 548, 14-es 1657, 12-es 3096, 10-es 3638, 8-as 2558, 6-os 
1226, villás 253, csapos 1074, ismeretlen számú ágas 1125, 
összesen 15,403. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
i . 

Pályázat erdősítési jutalmakra. 
7717/1903. sz. — Az erdőtörvény (1879. évi X X X I . t.-czikk) 

165. §-ában körülirt kopár, vízmosásos és futóhomokterületeken foga
natosított, közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések megjutalma
zására a folyó évben hat (6) nagy jutalmat, hat (6) első rendű és 
hat (6) másodrendű elismerő jutalmat tűzök ki az országos erdei 
alapból, még pedig: 

két, egyenként 1000 koronás nagy jutalmát, 
két, egyenként 800 koronás nagy jutalmat, 
két, egyenként 600 koronás nagy jutalmat, 
három, egyenként 500 koronás első rendű elismerő jutalmat, 
három, egyenként 400 koronás első rendű elismerő jutalmat, 
három, egyenként 300 koronás II.-rendű elismerő jutalmat és 
három, egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutalmat. 
Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azon erdö-
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